Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Postrader LLC. (a továbbiakban:
Postrader) által üzemeltetett Postrader Instagram oldalakon megjelenő nyereményjátékokra (a
továbbiakban: Játék) vonatkozik.
A Játékok szervezője az Postrader LLC.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte (továbbiakban:
Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételéhez,
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjének hozzájárulásával jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében
kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 a Postrader tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói;
 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
2. A Játék leírása
A Játékban a Postrader Instagram oldalon közzétett poszt feltételeinek megfelelő felhasználók
vehetnek részt.
3. A Játék időtartama Játék időtartama:
2019. szeptember. 18-tól 2019. október 3. -ig tart. Sorsolás időpontja: 2019. október 4., 12.00-kor
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:
 Követik a @Postrader instagram oldalt.
 Egyedi feltétel: Iratkozz fel a postrader.com oldalán a hírlevelünkre!
Nyereményéről fényképet készít és azt kipost-olja amelyen betag-eli a Postrader-t.
5. Nyeremény
A jaték során az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:
Fődíjként: 10 doboz Ferrero Rocher (184 db)
A nyeremény másra át nem ruházható! A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó, vagy
egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.
6. Sorsolás
A sorsolás az easypromo.com weboldalán történik, hitelesített feltételek között. Erről képernyőfelvétel
készül.
7. Nyertes értesítése
A nyerteseket a Postrader Instagram oldalakon értesítjük, valamint a nyereményről privát üzenetben
is értesítjük. Amennyiben a fentieknek a nyertes nem tesz eleget és/vagy a fényképe közléséhez nem

járul hozzá, a nyeremény átvétele meghiúsul, és a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve
nem vehető igénybe és a Postrader-t semmilyen további felelősség nem terheli.
8. Adatkezelés
A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy
 megadott adatai (név, e-mailcím) a Postrader, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a
Postrader minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a
nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 1 évig;
 a nyertes név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás
igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a
Postrader kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL
Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351
Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).
 a nyertes név-, és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Postrader székhelyén 5 évig
megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet
követően az adatok törlésre kerülnek.
Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Postrader termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos
információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván
hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben
kérheti adatai törlését a Postrader-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) biztosított védelem.
9. Felelősség kizárás
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Postrader nem vállal felelősséget. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Postrader-nek nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény
minden esetben a Játékosokat terheli.
A Postrader kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A
Postrader nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
10. Jelen szabályzat elfogadása
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel
nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település
megjelölésével) a Postrader az adott nyereményjátékot közzétevő Postrader Facebook és Postrader
Instagram oldalán a nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek
a valóságnak.
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 18.

